
 

 

LOTTO CUP 
Mistrzostwa Polski w klasie FD 

Mistrzostwa Polski Masters w klasie FINN 
Puchar Lotto w klasach Finn, Hornet i OK Dinghy 

Nieporęt,  09 – 11 września 2011 r. 
 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH 
 

 
1 ORGANIZATOR 
 
1.1 Organizatorem regat jest UKS FIR przy współpracy Portem Jachtowym 

Nieporęt. 
1.2  Regaty będą rozgrywane na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie w dniach 09 -

11.09.2011r. 
 
2 PRZEPISY 
  

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w 
Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF. 

3 WARUNKI UCZESTNICTWA,  ZGŁOSZENIA 

 
3.1  W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia 

wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.  
3.2 Regaty rozgrywane będą w klasach FD, FINN, OKD i HORNET. W kategoriii 

FINN MASTERS (urodzeni w roku 1971 i starsi) wyodrębniona będzie 
konkurencja FINN Classic.  

3.3 Zgłoszenia do regat należy dokonać on-line poprzez stronię internetową 
www.regaty-zegrze.pl w terminie do 05.09.2011r. Zgłoszenia nadesłane po 
upływie powyższego terminu podlegać będą opłacie wpisowego 
podwyższonej o 50% względem kwoty określonej w punkcie 3.4. 

3.4 Wpisowe do regat wynosi dla klas jednoosobowych  100,00 PLN a dla klas   
           dwuosobowych 150,00 PLN. 
  
4  ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT 
 
4.1 Zgłoszenia finalne w miejscu regat należy dokonać w biurze regat na terenie 

Portu Jachtowego Nieporęt w dniu 08.09.2011 w godzinach 17.00-19.00 lub 
09.09.2011 w godzinach 08.30-10.00.  

4.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie 
następujących dokumentów: 

 dowód wpłaty wpisowego do regat; 

 aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich); 

 licencja sportowa zawodnika PZŻ; 

 ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR; 

 certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z 
ustalonym numerem klasowym; 

 licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy). 



 

 

5 PROGRAM REGAT 

 
5.1  Program regat będzie następujący: 
 

Dzień Data Godziny  

Czwartek 08.09.2011 17.00 - 19.00 Rejestracja zgłoszeń 

Piątek 09.09.2011 08.30 - 10.00 
12.00 

Rejestracja zgłoszeń 
Wyścigi 

Sobota 10.09.2011 11.00 Wyścigi 

Niedziela 11.09.2011 11.00 
16.00 

Wyścigi 
Zakończenie regat  

 
5.2  Planowane jest rozegranie 8 wyścigów. 
5.3  W dniu 11.09.2011 żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż 

o godz. 14.30. 
 
6  INSTRUKCJA ŻEGLUGI 

 
Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w 
biurze regat.  

 
7  POMIARY 
 

Podczas procedury zgłoszeniowej w zakresie obowiązkowym zostaną 
dokonane następujące pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia 
bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi:  

o kontrola certyfikatu krajowego 

o licencje na reklamowanie 

o kontrola bezpieczeństwa zgodnie w wymogami przepisów klasowych 

(zbiorniki wypornościowe, zabezpieczenia itp.) 

8 TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT 
 
 Wyścigi rozgrywane będą na trasie trapezowej. 
  
9  SYSTEM KAR 
 
 W regatach stosowany będzie Dodatek P PRŻ. 
 
 
10  PUNKTACJA  
 
10.1 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów. 
10.2 a)  W przypadku rozegrania mniej niż 5 wyścigów, wszystkie wyniki jachtu w 

serii wyścigów liczone są do jego punktacji końcowej.  
b) W przypadku rozegrania 5 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat 

jachtu będzie odrzucony.  
 
 
 



 

 

11  ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW 
 
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach 
wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej. 

 
12  PRAWA DO WIZERUNKU 

 
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie 
swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i 
innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach 
dotyczących regat. 

 
13  NAGRODY  
 
 Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1-3 otrzymają medale i nagrody rzeczowe.  
 
14  ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  

 
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. 
Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie 
zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek 
szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht z udziału w regatach. 

 
15 INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE 

 
UKS FIR 
Jerzy Jodłowski 
tel. 601316500 
uksfir@fir.com.pl 
www.regaty-zegrze.pl 

 
16     ZAKWATEROWANIE  
  

http://www.regaty-zegrze.pl/index.php?id=Zestawienie_noclegow 
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